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الكتاب: أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والإعجاز البياني. المؤلف: د. عمر محمد عمر باحاذق. دار النشر: دار المأمون للتراث. مكان النشر: دمشق - بيروت.الطبعة: الطبعة الأولى، 1414هـ-1994م.========تم الرفع بواسطة أخيكم (فريد 1) -غفر الله له ولوالديهلا تنسونا من صالح الدعاء========تنبيه: عند النقل اكتب هذه العبارة: لا تنس الدعاء لمن قام بهذا العمل .
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